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Het jongerencollectief bestaat uit dertig
Rotterdamse jongeren tussen de 13 en 23 jaar.
Zij zijn het aanspreekpunt in Rotterdam als het gaat
over jongerenzaken. Young010 gaat over allerlei
onderwerpen het gesprek aan met andere jongeren
(en volwassenen) in de stad en adviseert het
stadsbestuur over wat er onder jongeren leeft
en over wat zij belangrijk vinden. Young010 wil
het verschil maken in de stad.
Young010 wordt ondersteund en begeleid door
Stichting LOKAAL. Centrum voor democratie in Rotterdam.

Wat is Young010?

Young010 is hét jongerencollectief van Rotterdam
dat als doel heeft de stad leuker, mooier en beter
te maken voor jongeren. Young010 verbindt jongeren
in en aan Rotterdam, inspireert hen om zich te blijven
ontwikkelen en draagt bij aan een veilige stad.

ÉÉN JAAR YOUNG010

1.

Na de spetterende kick-off in de Doelen,
de selectie van de jongeren en een eerste
kennismaking gaat Young010 op 23 februari
2017 officieel van start: 30 jongeren worden
tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd in de prachtige raadzaal van het stadhuis.
De burgemeester spreekt de jongeren toe
en de voorzittershamer wordt overhandigd
aan de kersverse Young010 voorzitter Soedhier
Bansidhar. Young010 spreekt met lokale politici
over het belang van jongerenparticipatie en de
toekomst van Young010.

2.
Maart 2017: Werk aan de winkel!
Er wordt gebrainstormd over de thema’s waar
Young010 zich in haar eerste jaar vooral voor
wil inzetten: talentontwikkeling, verbinden en
veiligheid. Vanaf deze maand laten
verschillende Young010’ers zich ook horen in
de media, zoals bij FunX en Havenloods Live.

3.

Young010 werkt in april en mei van 2017
in drie werkgroepen de gekozen thema’s uit. De
werkgroepen komen gemiddeld eens in de twee
weken bij elkaar. In de tussentijd houden zij elkaar
op de hoogte en wisselen ze ervaringen en ideeën
uit. Daarnaast is er ruimte voor verdieping.
Voorbeelden hiervan zijn de masterclass politieke
filosofie en een themabijeenkomst ‘jongeren en de
democratie’, waarbij Young010 o.a. heeft meegedacht met de gemeente over de jongerencampagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen.

4.
In juni en juli 2017 gaan de werkgroepen in gesprek
met professionals, ambtenaren en partners in de
stad. Zij vertellen Young010 over wat er speelt in de
stad op de gekozen thema’s en de jongeren
vertellen wat zij belangrijk vinden. Zo proberen ze
samen tot een goede en zinvolle onderzoeksvraag te
komen waarin een verbinding wordt gemaakt met
de onderwerpen van de stad en de persoonlijke
ervaringen van de jongeren.

5.
Op de Rotterdamse Dag van de Democratie
op 9 september 2017 trekt Young010 met
de drive-to-connect-bus door de stad om
verschillende instanties en projecten te
bezoeken die passen bij de drie onderzoeksthema’s. Tijdens de tour stapten verschillende
mensen ‘op’ om het gesprek aan te gaan,
waaronder vertegenwoordigers van politieke
jongerenorganisaties en politieke partijen.
Daarnaast maken zij kennis met drie
inspirerende thema’s en initiatieven in de stad:
het HipHopHuis, Ik ben Wij Charlois en
Stadstoezicht in IJsselmonde. Bij de laatste
stop gaan zij in gesprek over het onderwerp
straatintimidatie.

6.
De werkgroepen komen in oktober 2017 uit op
de volgende centrale onderzoeksvragen:
1. Talentontwikkeling: Sluit de roep om 21e-eeuwse
vaardigheden aan op hoe het onderwijs nu is
ingericht?
2. Veiligheid: Hoe kunnen jongeren bijdragen aan
een veilige stad en wat is nodig om dat te
stimuleren?
3. Verbinden: Is het mogelijk een veilige, openbare,
fysieke plek te creëren voor en door jongeren en hoe
zou deze eruit zien?
Met deze vragen gaat Young010 de stad in.
Ze raadplegen digitaal Rotterdamse jongeren
en gaan per thema in interdisciplinaire groepjes
in gesprek met beleidsambtenaren en andere
professionals (de zogenoemde ‘Community of
Practice’).

7.
In november 2017 organiseert het European Forum
for Urban Security de internationale conferentie
Security, Democracy & Cities. Onderdeel van de
conferentie is een jongerenprogramma. Op uitnodiging
van de gemeente Rotterdam reist een aantal leden van
Young010 af naar Barcelona om de conferentie bij te
wonen. Na de conferentie volgt een terugkoppeling
van de opgedane kennis. De resultaten worden
meegenomen in het advies naar het stadsbestuur.

8.
In december 2017 en januari 2018 werken
de Young010’ers keihard aan hun adviezen.
De resultaten van het eerste jaar Young010
worden door de jongeren zelf gepresenteerd
op 13 februari 2018, in Theater Zuidplein.
Deze avond is geen eind- maar een
tussenstation! Hierna gaat Young010 door
met het uitwerken, ook in de praktijk, van
hun adviezen. Samen met de gemeente
en hun andere partners in de stad.

Dit is Young010 2017/2018
Denise, Badredine, Kiran, Abigail, Oliver, Chaimae,
Tess, Anika, Sofie, Julie, Iris, Melisa, Ojo, Feyza, Soedhier,
Kerin, Shanaya, Jenna, Wassima, Akhilesh, Lola, Mounir,
Paul, Wijnand, Jilliann, Mitchell, Stijn, Gabriel, Rewien, Jairo

facebook.com/young010rotterdam
instagram.com/young010rotterdam

Volg ons!

young010@lokaal.org

